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Opdracht voor deze presentaties

1. Leermomenten in OZ?

2. Wat betekent het OZ voor de praktijk?

3. Welke uitvoeringsproblemen bij implementatie?

4. Hoe resultaten te verkopen?

5. Discussie adhv een stelling
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1. Leermomenten in OZ

• Hoe SMZ mee te krijgen?

-Waar ligt belang van organisatie? En meebewegen 

mediprudentiegroep als cluster OZ

• Aansluiten bij UWV structuren

-Afdeling UWV opleidingen betrokken bij ontwikkelen 

cursus, ook logistiek (bv uitnodigen cursisten, 

accreditatie verzorgen etc.)
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2. Betekenis OZ voor de praktijk (VA/ UWV)?

a.Ontwikkelde EBM tools tbv praktijk 

b.Een uitwerking eigen casus van een VA

c. Eigen invulling VA-en over hoe EBM in casuïstiek (meer) 

op kaart te zetten
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2a. Ontwikkelde EBM tools tbv praktijk

• EBM Tool voor VA-en (ETV) 

• EBM logboek

• Bureaulegger VA rapportage
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2b. Uitwerking eigen casus van VA

-Wajong beoordeling: 20 jarige vrouw met vooral luchtweg-

problemen

-Prognostische factoren voor arbeidsparticipatie bij CF?

-Kan belangrijk zijn bij afweging voor inschatting en 

prognose belastbaarheid bij een Wajong beoordeling
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2b. uitwerking huiswerkopdracht van VA

-Handboek Arbeid en Belastbaarheid?  Summier, advies 

was mn raadplegen specialist

-Richtlijn?->Diagnostiek en behandeling Cystic Fibrosis!!

-Aanvullende search in Medline geen toegevoegde waarde
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2b. uitwerking eigen casus van VA

CBO richtlijn CF (2007): FEV1% en gewicht zijn 

betrouwbare parameters voor het meten van de actuele 

belastbaarheid (school en werk) van CF patiënten

‘Toevallig’ ook FEV1% in info specialist vermeld

Rapport: …Gezien de ernst van de chronische 

longaandoening (FEV1% < 45%), bijkomende diabetes is 

er sprake van een verminderde energetische 

belastbaarheid ….
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2. Betekenis OZ voor de praktijk (VA/ UWV)?

a.Ontwikkelde EBM tools tbv praktijk 

b.Een uitwerking eigen casus van een VA

c. Eigen invulling VA-en over hoe EBM (meer) te 

implementeren in casuïstiekgroepen
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2c. Implementatie EBM in casuïstiekgroepen

Huiswerkopdracht voor laatste dag EBM cursus: 

Plan om het werken volgens de EBM methode binnen 

casuïstiek of mediprudentie besprekingen te stimuleren 

(implementeren) in 2011

Ook presentatie hiervan gericht op collega’s dan wel 

managers
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Presentatie 1:

Voordelen EBM

• Kwaliteit

• Consensus

• Zekerheid

• Uitdagend 

• Verrassende uitkomsten 

• Meer zekerheid in communicatie naar collega's
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Presentatie 1: 

EBM is één van de hulpmiddelen!!!!
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Presentatie 1 

Groeien in ons vak is kiezen voor EBM
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presentatie 2:

Wat zijn de baten?

Met EBM wordt gewerkt volgens hoge kwalitatieve standaard, 
zodat:

• Wordt voldaan aan de eis SMZ

• SMZ zijn expertise blijft behouden en uitbreidt

• Maatschappij, klantgroepen etc. tevreden zijn

• Het vakgebied verzekeringsgeneeskunde blijft ontwikkelen

• De verzekeringsarts beter onderbouwde beoordelingen kan 
doen en daarmee kennis en plezier houdt in het werk.
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Presentatie 2:

Wat zijn de kosten? 

• Functie groep va: 2x2u/week,

• Aansluiting bibliotheek; dit is voor een jaar reeds 

gedekt.
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3. Uitvoeringsproblemen in praktijk

• Produktiedruk binnen UWV ligt altijd op de loer

– Hele regio binnen mijn OZ groep uitgevallen hierdoor

– ‘Excuus’ om niet met EBM aan slag te gaan
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4. Resultaten verkopen? Citaten VA-en

‘vastgeroeste ideeën loslaten door EBM’

‘kritischer houding bij beoordelen plausibiliteit van 
onderbouwing prognose ikv IVA’

‘leukste cursus ooit’
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4. Resultaten verkopen? Verdere implementatie

Verdere bijdrage aan casuïstiek-/mediprudentieontwikkeling

1. Verder ontwikkeling gebruik evidence binnen 
mediprudentie -> sturen op proces?

2. Blijvende ondersteuning van EBM VA-en binnen 
casuïstiek/mediprudentie groepen

Verkennende gesprekken ook met UWV opleidingen/CEC->wat 
willen zij mbt implementatie EBM? Via LIPS?
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5. Stelling

• Het werken volgens de EBM methodiek heeft al een grote 

vlucht genomen dankzij het enthousiasme van ruim 120 

deelnemende verzekeringsartsen. Wij dienen het vuurtje 

slechts wat nieuwe zuurstof te geven op zijn tijd en dan wordt 

het een vanzelfsprekend instrument in het arsenaal van de 

VA.


